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Context is Leading biedt unieke ontwikkelprogramma’s en helpt organisaties  

in hun ontwikkeling en streven naar performanceverbetering. 

Van academische vaardigheden naar 21st century skills 

Deze vaardigheden, ook wel bekend als 21st century skills, zijn capaciteiten en 

leereigenschappen die nodig zijn om succes te hebben in de 21e eeuw op het werk én in de 

maatschappij. Het belangrijkste verschil tussen deze ‘nieuwe’ en de traditionele 

academische vaardigheden, is dat de 21e eeuwse vaardigheden niet hoofdzakelijk gebaseerd 

zijn op inhoudelijke kennis.  

Zo is ‘knoppen vaardigheid’ of digital savviness tegenwoordig onmisbaar op het werk maar 

ook privé. Denk aan internetbankieren en de verplichte digitale belastingaangifte: beiden zijn 

niet meer weg te denken uit ons leven.  

Deze 21e eeuwse vaardigheden zijn geïdentificeerd door docenten, academici, de overheid 

en het bedrijfsleven. Er zijn verschillende organisaties die, met verzamelde input van experts 

uit deze gebieden, skills hebben vastgesteld zoals the Partnership for 21st Century Skills 

(P21). Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) heeft hiervan een 

vertaling gemaakt voor de Nederlandse markt.    

                     

Waarom 21e eeuwse vaardigheden? 

De gedachte achter het opstellen van de 21e eeuwse vaardigheden, is dat het intellectueel 

kapitaal van burgers de drijvende kracht vormt achter de 21ste eeuw. Dat betekent dat 

politieke, sociale en economische vooruitgang tijdens dit millennium alleen mogelijk is, als 

het intellectuele potentieel van de jeugd nu wordt ontwikkeld.1 

                  

                                              

                                                           
1
 Metri Group Whitepaper ‘21st Century Skills’ 
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Welke vaardigheden zijn onmisbaar in de 21e eeuw?  

 

 Denkvaardigheden  

- Kritisch denken 

- Creativiteit 

- Probleemoplossend vermogen 

 Digitale vaardigheden 

- ICT- basis vaardigheden 

- Computational Thinking 

- Mediawijsheid 

 - Informatievaardigheden

 Interpersoonlijke vaardigheden 

- Communiceren 

- Samenwerken 

 - Sociale & culturele vaardigheden

 Intrapersoonlijke vaardigheden 

- Zelfregulering 

- Ondernemerschap 

 - Metacognitie

 

We lichten de dertien vaardigheden hier verder toe. 
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Welke vaardigheden zijn onmisbaar in de 21e eeuw?  

Denkvaardigheden 

Onder denkvaardigheden vallen cognitieve processen om een probleem of situatie goed in te 

schatten, er een mening over te vormen en te kunnen oplossen. Het gaat hier om de drie 

vaardigheden: 

 

1. Kritisch denken 
Effectief beargumenteren, beweringen analyseren en evalueren. 

 
 

 

2. Creativiteit 
Het bedenken of ontwikkelen van een vernieuwend, passend idee 
of product. 

 
 

 

3. Probleemoplossend vermogen 
Een probleem vaststellen en denkstappen zetten om dit op te 
lossen. 
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Welke vaardigheden zijn onmisbaar in de 21e eeuw?  

Digitale vaardigheden 

Onder deze categorie van vaardigheden vallen:  

 

4. ICT- basis vaardigheden 
Het kunnen gebruiken van computers en digitale programma’s. 

 
 

 

5. Computational Thinking 
Het procesmatig (her)formuleren van problemen zodat een 
computer deze kan oplossen. Dit betreft een verzameling van 
denkprocessen waarbij probleemformulering, 
gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden ingezet 
om problemen op te lossen met hulp van ICT technieken en -
gereedschappen. 

 
 

 

6. Mediawijsheid 
Bewust en kritisch gebruiken en produceren van digitale 
informatie, met aandacht voor privacy, veiligheid en 
maatschappelijke normen en waarden. Ethiek is hierin belangrijk. 
Bronnen op waarde kunnen schatten. 

 
 

 

7. Informatievaardigheden 
Efficiënt de juiste informatie kunnen zoeken en selecteren, met 
digitale hulpmiddelen. 
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Welke vaardigheden zijn onmisbaar in de 21e eeuw?  

Interpersoonlijke vaardigheden 

In eerdere artikelen en whitepapers van Context is Leading kwam het al ter sprake, juist 

omdat machines ons steeds meer werk uit handen nemen wordt interactie met allerlei 

soorten mensen een steeds belangrijker onderdeel van ons werk. De volgende vaardigheden 

zijn daarvoor nodig: 

 

8. Communiceren 
Effectief en duidelijk informatie uitwisselen, zonder ruis. 

 
 

 

9. Samenwerken 
Samen nastreven van doelen, elkaar daarbij betrekken en 
aanvullen. 

 
 

 
 
 

10. Sociale & culturele vaardigheden 
In uiteenlopende situaties kunnen samenleven, -werken en leren 
met mensen van verschillende achtergronden. 
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Welke vaardigheden zijn onmisbaar in de 21e eeuw?  

Intrapersoonlijke vaardigheden 

Deze intrapersoonlijke vaardigheden stellen burgers/ medewerkers in staat om 

verantwoordelijkheid te nemen en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. 

 

11. Zelfregulering 
In staat zijn om een doel te stellen, een strategie te kiezen en te 
monitoren of het doel behaald is. 

 
 

 

12. Ondernemerschap 
Kansen zien en benutten, initiatief nemen en proactief handelen. 

 
 

 

13. Metacognitie 
Het eigen leergedrag kennen, controleren en bijsturen. 
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Meer informatie  

Heeft dit artikel u aan het denken gezet en wilt u hierover graag eens vrijblijvend met ons in gesprek? 

Of wilt u meer informatie over onze dienstverlening en onze Tools? Kijk op www.contextisleading.nl of 

neem contact met ons op.     

 


